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§ 71 Ändringar i föredragningslistan 2015
Dnr KST 2015/44

Sammanfattning av ärendet
Ärenden som tillkommer
•

Ändring av firmatecknare för stiftelser.

•

Det kommunala aktivitetsansvaret

•

Val till styrelsen för Norsälvens vattenråd.

•

Plan för förebyggande av våldsbejakande extremism.

Ärenden som utgår
•

Rapport, Småkom.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade ändringar i ärendelistan godkänns.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 72 Månadsuppföljning januari-mars 2015, alla
förvaltningar
Dnr KST 2015/46

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Angela Birnstein informerar om månadsuppföljningen för nämnder och
kommunstyrelsen till och med mars 2015, som visar på ett underskott på närmare 11
miljoner kronor.
Kommunfullmäktige visar ett underskott på cirka 140 000 kronor som beror på ett
flertal utbildningar som hållits för de förtroendevalda. Kommunfullmäktige räknar
dock med att kl<ua ramen för 2015.
Kommtmstyrelsen redovisar ett överskott på 1,3 miljoner kronor, och beräknas kunna
hålla sig inom anvisad ram för 2015.
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden redovisar ett underskott på 90 000 kronor.
Nämnden prognostiserar dock ett resultat för helår i nivå med budget.
Valnämnden redovisar ett plusresultat på 13 000 kronor. För helår bedöms ett resultat i
nivå med budget.
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott på 184 000 kronor. För helår bedöms
dock ett resultat i nivå med budget trots högre utbildningskostnader.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 4,9 miljoner kronor.
Nämnden har 2015-04-29 beslutat om konsekvenser för ytterligare besparingar på
totalt 3,5 miljoner kronor under 2015. Detta kommer att presenteras för
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
föreslagit en utökning av barn- och utbildningsnämndens budgetram 2015 med 5,5
miljoner kronor. Med denna utökning inklusive konsekvenser och åtgärder bedömer
nämnden att hamna i nivå med budget.
Socialnämnden redovisar ett underskott på 7 miljoner kronor som bland annat beror
på att bidrag från Migrationsverket på 4,3 miljoner kronor ännu ej redovisats.
Kostnadsutvecklingen inom individ- och familjeomsorgen är oroande, liksom de
ökande kostnaderna för utskrivningsklara från sjukhuset samtidigt som det är fortsatt

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

forts. ks § 72, månadsuppföljning januari-mars 2015, alla förvaltningar
kö till särskilda boenden. Tillgång tilllägenheter finns på Solliden, men nämnden
anser att medel saknas för finansiering. Socialnämnden har fått i uppdrag att på
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-12 presentera eventuella konsekvenser för att
klara sig inom ramen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit en utökning av
socialnämndens budgetram 2015 med 5,5 miljoner kronor. Med alla åtgärder och
tillskott inräknat beräknas budget kunna hållas.
Kommunstyrelsen ska på dagens sammanträde ta ställning till arbetsutskottets förslag
om utökning av barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens budgetramar
med 5,5 miljoner kronor vardera.

Handlingar i ärendet
Ekonom Inger Thörngrens månadsuppföljning 2015-04-28 till och med mars 2015,
Torsby kommun, nämnder och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur
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Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 73 Återföringar, budget för kostverksamhet
Dnr KST 2015/301

Sammanfattning av ärendet
Frågan om kommunens kostverksamhet är ofta föremål för diskussioner kring kvalitet,
pris och konkurrensutsättning. Verksamheten drivs på ett affärsmässigt sätt och
köparen bestämmer över kvalitet och volym.
Kommunstyrelsen upplever att inflytande saknas trots att kostverksamheten utövas i
kommunstyrelsens regi. Ett sätt att ge kommunstyrelsen ett ökat inflytande över
kostens kvalitet har varit att flytta budget från köparen (barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden) till kostverksamheten. Kommunfullmäktige
beslutade 2014-12-15 att inför 2015 flytta över kostbudget för alla äldreboenden,
förskolor, grundskolor och gymnasieskolan från socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsens kostverksamhet
Efter en genomgång av förändringen har ekonomichef Angela Birnstein och kost- och
städchef Ninni Boss konstaterat att ökad matkvalitet lett till ökad försäljning utan att
kostverksamheten får täckning för sina ökade kostnader. Alla volymförändringar inom
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden påverkar kostverksamhetens
budget och, när förändringar sker inom pågående år, måste kostverksamheten begära
utökad ram. De har därför föreslagit att budgeten för kost flyttas tillbaka från kost- och
städavdelningen till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden med samma
belopp som vid kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 70.
Socialnämndens kostprogram, för kännedom.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

För budget/plan 2015-2017 överförs budget för kost från kost- och
städavdelningen till barn- och utbildningsnämnden m ed 15 608 000 kronor.

2.

För budget/plan 2015-2017 överförs budget för kost från kost- och
städavdelningen till socialnämnden med 6 962 000 honor.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

forts. ks § 73, återföringar, budget för kostverksamhet
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 74 Budget 2015, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden
Dnr KST 2014/241

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar 4 miljoner kronor i underskott efter årets
första tre månader. Prognos för helåret visar på ett underskott med cirka 10 miljoner
kronor. Nämnden beslutade 2014-04-09 att äska 6 miljoner kronor hos
kommunstyrelsen i tilläggsanslag för 2015, samt att man 2015-04-29 kommer att
besluta om konsekvenser för besparingar på totalt 3,5 miljoner kronor under 2015.
Socialnämnden har tidigare begärt tilläggsanslag med 3,1 miljoner kronor plus en
engångsinvestering med 0,45 miljoner kronor för att bedriva korttidsvård på solliden i
nödvändig omfattning med hänsyn till förändrat behov. Individ- och
familjeomsorgsverksamheten visar ett underskott bland annat på grund av en kraftig
ökning av utbetalt försörjningsstöd.
Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har fått i uppdrag att ta fram
konsekvenser per verksamhet utifrån prognos om budgetramen inte utökas under
innevarande år. Konsekvenserna kommer att presenteras för kommunstyrelsens
arbetsutskott 2015-05-12.

Handlingar i ärendet
Kommtmstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 80.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämndens budgetram 2015 utökas med 5,5 miljoner
kronor.
2. Socialnämndens budgetram 2015 utökas med 5,5 miljoner kronor.
3. Nämnderna uppmanas att iaktta yttersta restriktivitet i sina ekonomiska
åtaganden under resten av året.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

forts. ks § 74, budget 2015, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden
4.

Finansiering sker med ombudgetering från konto räntekostnader med
l 050 000 kronor, från konto verksamhetsförändringar med 2 950 000 kronor
samt från konto övriga finansiella intäkter (APA-försäkring) med 7 000 000
kronor som bokas upp som en upplupen intäkt som förväntas inkomma under
hösten 2015.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

§ 75 Komplettering av kommunalrådsarvodet
Dnr KST 2014/782

Sammanfattning av ärendet
I och med den förändrade organisationen för leasingbilar i Torsby kommun föreslår
bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck i tjänsteskrivelse att det jämte arvodet ska
ingå en förmånsbil i uppdraget för kommunstyrelsens ordförande.
Det ingår ett stort antal resor i uppdraget som kommunstyrelsens ordförande och
kostnaden för dessa ska fördelas på olika verksamheter utifrån ordförandens olika
uppdrag inom kommunen men även på andra uppdragsgivare som till exempel
Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Interreg. Det är svårt och kräver en
mycket stor administration för att kostnadsföra de olika uppdragen på rätt
verksamhet.
Genom att inkludera en förmånsbil i uppdraget kan administrationen förenklas
avsevärt och kostnaden hamnar på rätt uppdragsgivare. Man behöver inte heller
hamna i gränssättningsdiskussioner. All körning som inte kan kopplas till en
uppdragsgivare utan är av privat karaktär ska kommunalrådet själv betala och värdet
av förmånsbilen utgör en beskattningsgrund enligt skatteverkets regler.

Handlingar i ärendet
Bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björcks tjänsteskrivelse 2015-04-21.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ann-Katrin Järåsen (S) i handläggning och beslut i ärendet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
I uppdraget som kommunstyrelsens ordförande ska det jämte arvodet även ingå en
förmånsbil enligt kommunens riktlinjer för förmånsbilar.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 76 Ändring av firmatecknare för stiftelser
Dnr KST 2015/399

Sammanfattning av ärendet
Ekonom Kristel Pärlin lämnar förslag på ändring av firmatecknare för följande
stiftelser:
•

Stiftelsen Håks Per Perssons testamente

•

Torsby kommuns sociala samstiftelse nr 2, donationer till diverse ändamål

•

Torsby kommuns allmänna samstiftelse av donationer till jordbruket och dess
binäringar

•

Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond

•

Stiftelsen Syskonen Perssons donation

•

Stiftelsen Oskar Uno Perssons donationsfond

•

Stiftelsen Agnes och Erik Larssons minnesfond för Frykenskolan.

Handlingar i ärendet
Kristel Pärlins ljänsteskrivelse 2015-04-28.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Anna Melin-Nyström (C) och Marianne Ohlsson (S) i
handläggning och beslut gällande Torsby kommuns allmänna samstiftelse av
donationer till jordbruket och dess binäringar.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande firmatecknare för stiftelser:
•

Stiftelsen Håks Per Perssons testamente tecknas av
Bengt-Åke Bengtsson, Torbjörn Persson och Göran Laren i förening.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

forts. ks § 76, ändring av firmatecknare för stiftelser
•

Torsby konununs sociala samstiftelse nr 2 donationer till diverse ändamål
tecknas av
Åke Gustavsson och Monica Olsson i förening. De är ordförande respektive
vice ordförande i omsorgsnämnden.

•

Torsby konununs allmänna samstiftelse av donationer till jordbruket och dess
binäringar tecknas av
Anna Melin-Nyström och Marianne Ohlsson i förening. De är ordförande
respektive vice ordförande i miljö-,.bygg- och räddningsnämnden.

•

Stiftelsen Alfred Anderssons donationsfond tecknas av
Peter Bengtsson, Sture Persson och Claes Widell i förening.

•

Stiftelsen Syskonen Perssons donation tecknas av
Torbjörn Eriksson, Uno Johansson och Mats Mattsson i förening.

•

Stiftelsen Oskar Uno Perssons donationsfond tecknas av
Torbjörn Persson, Beatrice Holmgren och Ulla Svensson i förening.

•

Stiftelsen Agnes och Erik Larssons minnesfond för Frykenskolan tecknas av två
i förening av:
Ledamot

Ersättare

Rikard Martinsson (rektor vid Frykenskolan)
Peter Jonsson
Lillemor Ronge

Jörgen Lundqvist
Eva Nordvall
Tommy Persson

Beslutet skickas till
Kristel Pärlin

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 77 Principer för lån/förskottering av
fiberprojekt
Dnr KST 2015/342

Sammanfattning av ärendet
En förfrågan har kommit från fiberföreningen Fiber i Vitsand om det är möjligt att låna
pengar från kommunen för att säkra likviditeten under fiberprojektet
Då frågan är av principiell karaktär, har kommunstyrelsens arbetsutskott uppdragit till
bredbandssamordnare Cecilia Sjöden att ta fram förslag på principer för bedömning av
lån/förskottering av fiberprojekt
Cecilia Sjöden redogör för framtaget förslag.

Handlingar i ärendet
Cecilia Sjödens ~änsteskrivelse 2015-04-24 med förslag på principer för bedömning av
ansökan om lån/förskottering till fiberprojekt

Kommunstyrelsens beslut
l.

Följande principer för bedömning av lån/förskott av fiberprojekt antas:

I sådana fall där utbetalning av stöd för upplupna kostnader blir så fördröjd att
föreningens projekt löper risk att stanna av på grund av bristande likviditet kan
förskottering ges av Torsby kommun med nedanstående villkor.
•

Föreningen ska ha lämnat in ansökan om bredbandsstöd till Jordbruksverket
och Länsstyrelsen.

•

Föreningen ska ha upphandlat och utsett entreprenör.

•

Föreningen ska presentera kostnadskalkyl och entreprenörens anbud för
Torsby korrunun.

•

Föreningen ska lämna en akhtell, fullständig redovisning av föreningens
ekonomi.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

forts. ks § 77, principer för lån/förskottering av fiberprojekt
•

Föreningen ska ha samrått med kommunen om att föreningen arbetar i
enlighet med Torsby kommuns bredbandsstrategi.

•

Föreningen ska ha haft ett avstämningsmöte med kommunens
bredbandssamordnare med genomgång av ansökan om bredbandsstöd.

•

Föreningen ska ha tecknat anslutningsavtal med minst 50 % av möjliga
anslutningar.

•

Föreningen ska ha tagit in medlemsinsatser till minst 50 % av projektets
stödbara kostnader.

•

Lån ska återbetalas senast 30 dagar efter att utbetalning av stöd gjorts av
Länsstyrelsen/Jordbruksverket

•

Föreningens medlemmar ingår solidarisk borgen för lån/förskottering.

Ett lån som inte återbetalas alternativt efterskänks av kommunen beh·aktas som
offentlig medfinansiering av Jordbruksverket och medför avdrag på sökt
bredbandsstöd med motsvarande belopp.
2. Bredbandssamordnare Cecilia Sjöden utses som huvudansvarig för beslut
avseende lån/förskottering till fiberprojekt med ekonomichef Angela Birnstein
som ersättare.
3. Återrapportering av beslut ska ske till närmast kommande sammanträde med
kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutet skickas till
Cecilia Sjöden
Angela Birnstein

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
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§ 78 Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Dnr KST 2015/403

Sammanfattning av ärendet
Enligt skollagen 29 kap 9 § har hemkommunen ett ansvar att löpande hålla sig
informerad om hur ungdomarna i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte
fyllt 20 år, är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämplig individuell åtgfu·d.
Kornmunens skyldighet omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt
utbildning på nationellt program i gymnasieskolan, nationella eller specialutformade
program i gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
Syftet med lagstiftningen är att säkerställa kornmunens ansvar, samverkan, beredskap
och rutiner för det kommunala informationsansvaret, att säkra övergångarna mellan
grundskolan, gymnasieskolan och arbetsmarknaden, samt att se till att det finns
verktyg som underlättar detta.
Målet med lagstiftningen är att minska andelen unga som varken studerar eller
arbetar.
För Torsby kornmuns del behöver detta ansvar förtydligas, det vill säga vilken
verksamhet som ansvarar för vilka delar.
Utifrån lagstiftningen föreslår bitr. kornmunchef/HR-chef Anders Björk följande
ansvarfördelning inom Torsby kommun:
Skolan, grundskolans högre årskurser, det vill säga motsvarande högstadiet,
tillsammans med gymnasiet kartlägger och inventerar vilka elever som inte går vidare
till studier efter att ha avslutat sin skolplikt. Denna inventering ska löpande ske under
året för att fånga upp de elever som väljer att avsluta sina gyrnnasiestudier i förtid.
Sl<alan ska rapportera till arbetsmarknadsavdelningen (AMA) vilka de aktuella
personerna är. AMA ska följa upp va1je person genom ett individuellt
kartläggningssamtaL Kartläggningssamtalet skall sedan leda fram till en individuell
handlingsplan som ska syfta till studier, praktik, arbete, projekt med mera. AMA ska
fortsätta att arbeta med de personer som inte är motiverade för några insatser i syfte att
integrera dem i samhället mot studier eller arbete.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun
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forts. ks § 78, det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-04-29 från Anders Björck med en planbeskrivning av
kommunens aktivitetsansvar, som biläggs paragrafen.

Kommunstyrelsens beslut
l.

Skolan ska ansvara för kartläggningen och inventeringen av vilka ungdomar
som saknar sysselsättning i någon f01m efter avslutad skolplikt.

2.

Arbetsmarknadsavdelningen ska ansvara för individuella kartläggningssamtal,
handlingsplaner och finna lämpliga praktikplatser i syfte att motivera
ungdomarna att endera återuppta sina studier, alternativt finna ett arbete.

3.

Arbetsmarknadsavdelningen ska kontinuerligt följa upp de ungdomar som
inte är motiverade att delta i erbjudna aktiviteter.

4.

Arbetsmarknadsavdelningen får i uppdrag att tillsammans med skolan arbeta
fram en handlingsplan som skall fastställas av kommunstyrelsen.

5. Under 2015 finansieras verksamheten inom budgetram. Finansieringen för
2016 ska tas upp i budgetberedningen.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Arbetsmarknadsavdelningen
Socialnämnden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunens AktivitetsAnsvar

A v brott frivillig skolform
Gymnasieskola/gy .särskola/FHS
/frisko la

Fullgjort sin skolplikt, men ej
sökt frivillig skolform

Nyinflyttade till kommunen

*
Inventering- KAA
(löpnade under året)

Kartläggning- KAA

Kartläggning IM-programmet

*

Individuell
Handlingsplan

-

Studier
Praktik
Praktiksh1dier
Projekt
Ingen åtgärd
Arbetsförmedlingen

<E-- Aktivitet

Kartläggning KAA
Arbetsmarknadsavdelningen

(registrering av personer)

-7

*

~Aktivitet

*

-7

Ej motiverade till aktivitet

Individuell
handlingsplan

(Löpande uppföljning -KAA)

-

Socialtjänsten

3

Studier
Praktik
Praktikstudier
Arbete
Projekt
Ingen åtgärd
Arbetsförmedlingen

Torsby kommun

sid 18

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 79 Plan för förebyggande av våldsbejakande
extremism
Dnr KST 2015/407

Sammanfattning av ärendet
Inger Laren (FP) föreslår att kommunen upprättar en plan för kommunens arbete med
att förebygga våldsbejakande extremism.
Ordförande Ann-Katt·in Järåsen (S) föreslår att den operativa och beredande
arbetsgruppen inom det omorganiserade TOSAM (Torsby samhällsråd) tar fram en
sådan plan.

Kommunstyrelsens beslut
l. Den operativa arbetsgruppen inom det omorganiserade TOSAM får i uppdrag

att upprätta en plan för kommunens arbete med att förebygga våldsbejakande
extremism.
2. Gruppen ska utse en huvudansvarig för arbetet med att ta fram planen.
3. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen i september.

Beslutet skickas till
Operativa arbetsgruppen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 19

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 80 Val till styrelsen för Norsälvens Vattenråd
Dnr KST 2015/404

Sammanfattning av ärendet
stadsarkitekt/miljö- och byggchef Torbjörn Almroth har representerat Torsby kommun
i styrelsen för Norsälvens Vattenråd. Han ber nu kommunstyrelsen att utse en ny
representant efter honom.
Tidigare har Olov Henriksson utsetts till representant i Klarälvens Vattenråd efter
Torbjörn Ahmoth. Thorbjörn Alrnroth anser att det är praktiskt att kommunens
representant deltar i båda vattenråden som med sina tillrinningsområden i stort sett
täcker nästan hela kommunen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2015-05-04 från Torbjörn Alrnroth.

Kommunstyrelsens beslut
Olov Henriksson, projektledare inom arbetsmarknadsavdelningen, utses till ny
representant i styrelsen för Norsälvens Vattenråd.

Beslutet skickas till
Olov Henriksson
Norsälvens Vattenråd
Torbjörn Almroth

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 20

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 81 Förskolan Vargens lokaler
Dnr KST 2015/310

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för förskolan Vargen i Ambjörby skriver till kommunen att man behöver
hjälp med att hitta lämplig och permanent lokal för sin verksamhet. Förskolan finns i
dagsläget tillfälligt i Likenäs MK:s lokaler vid Femtåbanan.
Teknisk chef Jan Esping informerar om de lokaler man sett på, men som förskolan
Vargen anser skulle medföra för höga hyreskostnader.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 72.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunen har för närvarande ingen möjlighet att hjälpa till med lokal som är lämplig
för förskolan Vargens verksamhet.

Beslutet skickas till
Förskolan Vargen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 21

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

§ 82 Försäljning av mark,Torsby Torsby 4:33
Dnr KST 2015/106

Sammanfattning av ärendet
Jan och Ramona Ryberg ansöker om att få köpa mark inom fastigheten Torsby Torsby
4:33. De äger och bebor grannfastigheten Torsby Alen 26, som är bebyggd med en
enfamiljsbyggnad vars östra fasad är belägen nära Torsby 4:33.
Jan Ryberg kontaktade kommunen 2010 med en begäran om att få förvärva
kommunens markområde som gränsar till Alen 26 och Alen 27. Markornrådet var inte
möjligt att sälja, eftersom marken enligt detaljplanen var benämnd som allmän platsmark Markområdet är bebyggt med en el transformator som 2011 flyttades närmare
Östrnarksvägen.
Kommunstyrelsens samhällsutskott beviljade positivt planbesked 2014-06-09.
Detaljplan för Alen 26 och 27 rn.fl. vann laga kraft 2014-10-27.
Markornrådet omfattar cirka300m2 av fastigheten Torsby Torsby 4:33, enligt karta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-02-10 att förslag till köpekonh·akt
med Jan och Ramona Ryberg ska upprättas och att markpris på 10 kr/m2 samt
lantmäterikostnader för fastighetsbildning, lagfart och detaljplanearbetet ska bekostas
av köparen.

Handlingar i ärendet
Köpekonh·akt, samt karta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
l.

Torsby kommun säljer cirka300m2 av fastigheten Torsby Torsby 4:33 till Jan
Ryberg och Ramona Ryberg enligt karta.

2. Upprättat köpekontrakt godkänns där köpeskillingen för fastigheten uppgfu·
till 3 000 kronor.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Hilary Högfeldt, fastighetschef

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 22

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

§ 83 Svar på medborgarförslag angående
utbyggnad av fiber i hela Torsby kommun
Dnr KST 2015/150

Sammanfattning av ärendet
Jan-Anders Karlsson har lämnat ett medborgarförslag som lyder:
"Vårt förslag är att det bildas en paraplyorganisation med Torsby kommun som
huvudman och ansvarig. För att skapa mer likvärdiga förutsättningar för alla invån;ue
i Torsby Kommtm är vårt förslag att det bildas en paraplyorganisation med Torsby
kommun som huvudman och ansvarig. Hos kommunen finns redan alla resurser och
den kompetens som behövs för att kunna ta sig hela vägen från bildande av föreningar
via ansökan om stöd samt upphandling och utbetalningar, fram till slutredovisning
och färdiga anläggningar med mera. Med en sådan lösning skapas möjligheter och
incitament för en framgångsrik utbyggnad av fiber i hela Torsby kommun. Det blir
samordningsvinster och effektiviseringsvinster samt ekonomiska vinster såväl som
demokratiska och rättvisevinster. Kort och gott ett "vinnavinna" för landsbygden i
norra Värmland och för hela Torsby kommun.
Förslaget kommer från fiberföreningar samt fiberföreningar under bildande i
Sysslebäck, Ransby/Branäs, Dalby och Likenäs/Arnnerud. Idag finns ett stort antal små
ekonomiska fiberföreningar eller fiberföreningar under bildande runt om i kommunen,
där var och en ska ha sin egen organisation för att hantera hela processen från bötjan
till slut när det gäller utbyggnad av fiber på landsbygden. Det är en process med
många moment, massor av arbete och väldigt komplext att ta sig hela vägen från tidiga
intresseanmälningar och föreningsbildning fram till driftsatta och färdiga
anläggningar. Detta är ohållbart och bidrar till att människor inte ges möjlighet och
förutsättningar för att kunna bo och verka i hela kommunen.
Det är flera anledningar till att det är ohållbart och problematiskt, bland annat krävs att
vatje liten förening har personer med engagemang och möjlighet att avsätta tid samt
besitter alla nödvändiga kompetenser. Dessutom ska varje förening "uppfinna hjulet",
var och en på sitt sätt och på sin kammare. Det är inte vettigt och det blir inte bra, vare
sig arbetsmässigt eller resultatmässigt.
Ytterligare en dimension av problematiken är det komplexa regelverket med alla
villkor och att de anslagna medlen är begränsade."

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 23

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

forts. ks § 83, svar på medborgarförslag angående utbyggnad av fiber i
hela Torsby
Svar
Bredbandssamordnare Cecilia Sjöden lämnar följande svar:
Reglerna för hur kommuner kan söka projektstöd till bredbandsutbyggnad ur
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 är ännu inte fastställda, så vi ber att få återkomma i
ärendet när ED-kommissionen godkänt Landsbygdsprogrammet och dess regelverk
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 85

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Jan-Anders Karlsson
Cecilia Sjöden

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 24

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

§ 84 Svar på medborgarförslag om gratis
simskola för barn
Dnr KST 2013/861

Sammanfattning av ärendet
Monica Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag om att alla barn ska ha rätt till
gratis simskola från fyra år fram till sju års ålder eller tidigare om föräldern tycker så.
Det finns många familjer som inte har råd att låta barnen gå i simskola. Detta skulle
minska olyckor i samband med okunskap om vatten, och det ställs även krav på
simkunskap tidigt i skolan.
Svar
Fritidschef Kicki Velander lämnar följande svar:
Att kunna simma är det första steget för ökad säkerhet i och vid vatten. Torsby
kommun har en mycket bra och väl utbyggd simskaleverksamhet med 98 %
simkunnighet i årskurs 5. Från färskoleklass till och med årskurs 5 får alla elever
simundervisning enligt Svenska Livräddningssällskapet (SLS) och skolans läroplan.
Fritidsavdelningen utför simundervisningen på uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden. All simskaleverksamhet bedrivs enligt SLS rekommendationer.
Alla elever i förskolor och skolor i Torsby kommun kan bada och simträna helt utan
kostnad under skoltid på kommunens båda badanläggningar Sysslebäcksbadet och
Torsbybadet.
Fritidsavdelningen bedriver även kompletterande frivilliga gruppverksamheter som
babysim, småbarnssim och kvällssimskola. Dessa gruppverksamheter är
avgiftsbelagda.
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren .

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 78.

Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 25

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

forts. ks § 84, svar på medborgarförslag om gratis simskola för barn
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Monica Eriksson
Kicki Velander

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 26

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 85 Svar på medborgarförslag om fritidsgård
för motorintresserade ungdomar på Gnistan
Dnr KST 2014/148

Sammanfattning av ärendet
Mattias Olsson har lämnat in ett medborgarförslag om att Gnistan blir fritidsgård för
motorintresserade ungdomar dä.T de kan skruva i sina A-traktorer, mopeder, isbilar,
folkracebilar m.m.
Svar
Arbetsmarknadschef Gösta Kihlgren lämnar följande svar:
Projektet Gnistan har upphört i sin ursprungliga form och verksamhet riktad mot
ungdomar i högstadieåldern. Skollagen tillåter ingen verksamhet utanför skolan med
personal som saknar den pedagogiska utbildningen som krävs av en lärare.
Idag är Gnistan placerad under Torsby kommuns arbetsmarknadsavdelning och
verksamheten som bedrivs är av samma typ som tidigcu·e m en riktar sig mot äldre
ungdomar och vuxna.
I december 2014 startade arbetsmarknadsavdelningen i scunverkan med gymnasiets
fordonslinje projektet Kör för livet som är utvecklat i Norge och stöds bland annat av
norska kronprinsparets fond. Projektet riktar sig till motorinh·esserade ungdomar i
högstadieåldern och bedrivs kvällstid i fordonslinjens lokaler. Tanken med projektet är
att motivera ungdomarna till att bli behöriga för att söka till gymnasiet efter årskurs
nio. Projektet drivs i nära scunverkan med föräldrar, handledare, skolan och
projektledningen i Kör för livet.
Projektet har en utvecklingspotential där en variant kan vara en föreningsledd
fritidsverksamhet i Gnistans lokaler för motorintresserade ungdomar. Projektet pågår i
första skedet under sex månader och därefter görs en utvärdering där resultatet avgör
om projektet kommer att förlängas och eventuellt utökas m ed en
fritidsgårdsverksamhet.
Svaret har kommunicerats med förslagsställaren.

Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 § 79.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 27

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

forts. ks § 85, svar på medborgarförslag om fritidsgård för
motorintresserade ungdomar på Gnistan
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mattias Olsson
Gösta Kihlgren

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 28

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

§ 86 Redovisning av delegeringsbeslut 2015
Dnr KST 2015/12

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och ~änstemän
enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas
till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att
återkalla lämnad delegering.

Handlingar i ärendet
Sammanställning, redovisning av delegeringsbeslut 2015-04-27.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 29

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 87 Meddelanden
Dnr KST 2015/11

Sammanfattning av ärendet
Ett antal meddelanden har inkommit till kommunstyrelsen under tiden 2015-03-31 till
2015-04-27, inklusive nulägesrapport från de kommunala bolagen (Torsby Bostäder
AB:s protokoll2015-02-24 och 2014-12-15 och Torsby Förvaltnings AB:s protokoll
2015-03-17)

Handlingar i ärendet
Sammanställning, inkomna meddelanden.

Kommunstyrelsens beslut
Redovisade meddelanden läggs till handlingarna.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 30

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 88 Övrig information och frågor
Dnr KST 2015/47

Sammanfattning av ärendet
På fråga från Hans Lindberg (V) informerar kommunchef Thomas Stjerndorff om
eventuella ekonomiska följder för kommtmen med anledning av det brutna avtalet
med flygbolaget Avies.
På fråga från Inger Lm·en (FP) informerar bitr. kommunchef/HR-chef Anders Björck
om kommunens rutiner vid anställning och uppsägning av personal.
På fråga från Inger Laren informerar skolchef Ulf Blomquist om kommunens
fritidshemsverksamhet.
Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) informerar om att det finns möjlighet att delta i
Nya Perspektivs konferens 7-8 maj i Sunne. Inger Laren anmäler att hon önskar delta.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 31

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL
2015-05-04

§ 89 Maxtaxa för förskola och fritidshem
Dnr KST 2015/370

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer varje år maxtaxa inom barnomsorgen. Skolverket har
meddelat att förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom
förskola och fritidshem kommer att ändras. Från och med l juli 2015 kommer följande
ändringar av avgiftsnivåer att tillämpas:
Maxavgift för barn i förskoleverksamhet
Barn l: 3 % av inkomsten dock högst l 260 kr/månad ändras till l 287 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad ändras till 858 kr/månad
Barn 3: l % av inkomsten dock högst 420 kr/månad ändras till 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift
Maxavgift för barn i fritidshem
Barn 1:2% av inkomsten dock högst 840 kr/månad ändras till858 kr/månad
Barn 2: l % av inkomsten dock högst 420 kr/månad ändras till 429 kr/månad
Barn 3: l % av inkomsten dock högst 420 kr/månad ändras till 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Handlingar i ärendet
Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29 § 40.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Följande maxtaxa för förskola och fritidshem ska tillämpas från och med l juli 2015:
Maxavgift för barn i förskoleverksamhet
Barn 1: 3% av inkomsten dock högst l 287 kr/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 858 kr/månad
Barn 3: l % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift
Maxavgift för barn i fritidshem
Barn l: 2 % av inkomsten dock högst 858 kr/månad
Barn 2: l % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Bam 3: l % av inkomsten dock högst 429 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Torsby kommun

sid 32

Kommunstyrelsen
PROTOKOLL

2015-05-04

forts. ks § 89, maxtaxa för förskola och fritidshem
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

